
Міністерство освіти і науки України
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

НАКАЗ
м. Київ

«20» вересня 2017 р. № 70

Про підсумки проведення
Всеукраїнського конкурсу
з флористики та фітодизайну
« Україна вишивана» 

Відповідно  до  Плану  всеукраїнських  та  міжнародних  організаційно-
масових заходів з  дітьми та  учнівською молоддю на 2017 рік (за основними
напрямами  позашкільної  освіти)  пункту  14,  затвердженого  наказом
Міністерства освіти і  науки України від 27.12.2016 № 1626, та   згідно листа
МОН  України  №  3-516  від  04.07.2017  року,  Національним  еколого-
натуралістичним центром учнівської молоді з 18 до 20 вересня 2017 року було
проведено   Всеукраїнський  конкурс  з  флористики  та  фітодизайну  “Україна
вишивана” (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08 квітня 2014 р. за
№393/25170). 

До  участі  у  фінальному  етапі  були  запрошені  переможці  відбіркового
етапу  Наказ  НЕНЦ  від  22.08.2017  №67  “Про  підсумки  заочного  етапу
Всеукраїнського конкурсу з флористики та фітодизайну”.
Участь  у  фінальному  етапі  конкурсу  взяли  команди  з  12  областей  України:
Івано-Франківської, Полтавської, Вінницької, Київської, Сумської, Рівненської,
Дніпропетровської,  Одеської,  Чернігівської,  Харківської,  Кіровоградської  та
Донецької.

Програмою заходу було передбачено:
1. конкурс на виготовлення квіткових килимів та флористичних скульптур,
2. творчий захист представлених робіт,
3. майстер - класи.

За результатами конкурсного змагання між командами

НАКАЗУЮ:

1.1.  Нагородити  дипломом  Національного  еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  за  виборене  Ґран-прі  у  номінації  «Квіткові
килими» Всеукраїнського конкурсу з флористики та фітодизайну «Україна
вишивана»:

1. Команду Івано–Франківської міської дитячої екологічної станції з 
проектом «Гуцульська джирга».

1.2.  Нагородити  дипломом  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді за зайняте І місце у номінації «Квіткові килими»



Всеукраїнського  конкурсу  з  флористики  та  фітодизайну  «Україна
вишивана»:

1. Команду Вінницької  обласної  станції  юних  натуралістів,  з  проектом
«Дерево життя»;

2. Команду  Дитячого  естетико-натуралістичного  центру  «Камелія»  м.
Бровари Київської області, з проектом “Від лану до столу”.

1.3.  Нагородити  дипломом  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді за зайняте ІІ місце у номінації «Квіткові килими»
Всеукраїнського  конкурсу  з  флористики  та  фітодизайну  «Україна
вишивана»:

1. Команду Комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської
обласної ради, з проектом «Під покровом»;

2. Команду Комунального  закладу  «Обласний  еколого-натуралістичний
центр  дітей  та  учнівської  молоді»  Дніпропетровської  обласної  ради,  з
проектом «Килим - оберіг Дніпропетровщини»;

3. Команду  Комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Одеський
центр дитячої  та  юнацької  творчості  «Самоцвіт»,  з  проектом “Червона
квітка України”.

1.4.  Нагородити  дипломом  Національного  еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  за  зайняте  ІІІ  місце  у  номінації  «Квіткові
килими» Всеукраїнського конкурсу з флористики та фітодизайну «Україна
вишивана»:

1. Команду еколого-натуралістичного  відділу  Комунального  закладу
“Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості”, з проектом
«Слобожанські мотиви»;

2. Команду Комунального  закладу  «Кіровоградський  обласний  центр
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»,  з  проектом
«Україна вишивана»;

3. Команду Комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Районна
станція  юних  натуралістів»  Покровської  райради  Донецької  області  на
базі Гродівської загальноосвітньої школи, з проектом “Вкраїна наша - це
рушник де доля вишита народом».

2.1.  Нагородити  дипломом  Національного  еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  за  зайняте  І  місце  у  номінації  «Флористична
скульптура»  Всеукраїнського  конкурсу  з  флористики  та  фітодизайну
«Україна вишивана»:

1. Команду Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді,  з  проектом  «Барвистий  калейдоскоп  української
вишивки».

2.2.  Нагородити  дипломом  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської  молоді  за  зайняте  ІІ  місце  у  номінації  «Флористична
скульптура»  Всеукраїнського  конкурсу  з  флористики  та  фітодизайну
«Україна вишивана»:

1. Команду Великописарівської районної станції юних натуралістів Сумської
області, з проектом «Закохана в життя».



2.3.  Нагородити  дипломом  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської  молоді  за  зайняте ІІІ  місце у номінації  «Флористична
скульптура»  Всеукраїнського  конкурсу  з  флористики  та  фітодизайну
«Україна вишивана»:

1. Команду Комунального  закладу  «Чернігівська  обласна  станція  юних
натуралістів», з проектом «Скриня моєї бабусі».

3.1. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді  за  виборене  Ґран-прі  у  номінації  «Квіткові  килими»
Всеукраїнського  конкурсу  з  флористики  та  фітодизайну  «Україна
вишивана» таких учнів:

1. Міщук  Діану,  вихованку  гуртка  “Флористика”   Івано  –  Франківської
міської  дитячої  екологічної  станції,  за  втілення  проекту  «Гуцульська
джирга»; (98 балів)

2. Витвицьку  Соломію, вихованку  гуртка  “Флористика”   Івано  –
Франківської  міської  дитячої  екологічної  станції,  за  втілення  проекту
«Гуцульська джирга»; (98 балів)

3. Цюпер  Ольгу,  вихованку  гуртка  “Флористика”   Івано  –  Франківської
міської  дитячої  екологічної  станції,  за  втілення  проекту  «Гуцульська
джирга».(98 балів)

3.2. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді  за  зайняте  І  місце  у  номінації  «Квіткові  килими»
Всеукраїнського  конкурсу  з  флористики  та  фітодизайну  «Україна
вишивана» таких учнів:

1. Мельник Олександру, вихованку гуртка «Школа фітодизайну» Вінницької
обласної станції юних натуралістів, за втілення проекту  «Дерево життя»,
(96 балів)

2. Ліваковську  Анастасію,  вихованку  гуртка  «Школа  фітодизайну»
Вінницької  обласної  станції  юних  натуралістів,  за  втілення  проекту
«Дерево життя»;(96 балів)

3. Зінченко Катерину, вихованку гуртка “Фітодизайн” Зразкового творчого
об'єднання  “Флористична  майстерня  “Адоніс”  Дитячого  естетико-
натуралістичного  центру  «Камелія»  м.  Бровари  Київської  області,  за
втілення проекту “Від лану до столу”;(94 бали)

4. Гордєєву Олександру, вихованку гуртка “Фітодизайн” Зразкового творчого
об'єднання  “Флористична  майстерня  “Адоніс”  Дитячого  естетико-
натуралістичного  центру  «Камелія»  м.  Бровари  Київської  області,  за
втілення проекту “Від лану до столу”;(94 бали)

5. Баран  Тетяну,  вихованку  гуртка  “Фітодизайн”  Зразкового  творчого
об'єднання  “Флористична  майстерня  “Адоніс”  Дитячого  естетико-
натуралістичного  центру  «Камелія»  м.  Бровари  Київської  області,  за
втілення проекту “Від лану до столу”;(94 бали)

6. Лисак  Вікторію,  вихованку  гуртка  “Фітодизайн”  Зразкового  творчого
об'єднання  “Флористична  майстерня  “Адоніс”  Дитячого  естетико-
натуралістичного  центру  «Камелія»  м.  Бровари  Київської  області,  за
втілення проекту “Від лану до столу”.(94 бали)



3.3. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді  за  зайняте  ІІ  місце  у  номінації  «Квіткові  килими»
Всеукраїнського  конкурсу  з  флористики  та  фітодизайну  «Україна
вишивана» таких учнів:

1. Габор Мар'яну, ученицю 10 класу Рівненської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ст. №23,  вихованку гуртка «Екологічний дизайн»  КЗ «Станція юних
натуралістів»  Рівненської  обласної  ради,  за  втілення  проекту  «Під
покровом»;(92 бали)

2. Пурій Дану, ученицю 10 класу Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ст.  №23,  вихованку  гуртка  «Екологічний  дизайн»   КЗ  «Станція  юних
натуралістів»  Рівненської  обласної  ради,   за  втілення  проекту  «Під
покровом»;(92 бали)

3. Тимощук  Олександру, ученицю 10  класу  Рівненської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ст. №23, вихованку гуртка «Екологічний дизайн»  КЗ «Станція
юних натуралістів» Рівненської обласної ради, за втілення проекту «Під
покровом»;(92 бали)

4. Кондратьєву  Дар’ю,  вихованку  гуртків  КЗ  «Обласний  еколого-
натуралістичний  центр  дітей  та  учнівської  молоді»  Дніпропетровської
обласної ради,  за втіленя проекту  «Килим - оберіг Дніпропетровщини»;
(90 балів)

5. Ваджипову  Аліє,  вихованку  гуртків  КЗ  «Обласний  еколого-
натуралістичний  центр  дітей  та  учнівської  молоді»  Дніпропетровської
обласної ради, за втілення проекту «Килим - оберіг Дніпропетровщини»;
(90 балів)

6. Кіжло Софію, вихованку гуртків КЗ «Обласний еколого-натуралістичний
центр  дітей та  учнівської  молоді»  Дніпропетровської  обласної  ради,  за
втілення проекту «Килим - оберіг Дніпропетровщини»; (90 балів)

7. Шевчук  Маргариту,  вихованку  гуртків  КЗ  «Обласний  еколого-
натуралістичний  центр  дітей  та  учнівської  молоді»  Дніпропетровської
обласної ради, за втілення проекту «Килим - оберіг Дніпропетровщини»;
(90 балів)

8. Єфімчук  Анну,  вихованку  гуртка  флористики  «Золоті  пелюстки»
Одеського  КПНЗ  Одеський  центр  дитячої  та  юнацької  творчості
«Самоцвіт», за втілення проекту “Червона квітка України”;(90 балів)

9. Дмітрієва  Микиту,  вихованця  гуртка  флористики  «Золоті  пелюстки»
Одеського  КПНЗ  Одеський  центр  дитячої  та  юнацької  творчості
«Самоцвіт», за втілення проекту “Червона квітка України”. (90 балів)

3.4. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді  за  зайняте  ІІІ  місце  у  номінації  «Квіткові  килими»
Всеукраїнського  конкурсу  з  флористики  та  фітодизайну  «Україна
вишивана» таких учнів:

1. Дмитренко  Ганну, вихованку  гуртка  «Флористика»   еколого-
натуралістичного відділу КЗ “Харківський обласний Палац дитячої та
юнацької творчості”, за втілення проекту «Слобожанські мотиви»; (87
балів)

2. Кузнецову  Ксенію,  вихованку  гуртка  «Флористика»   еколого-
натуралістичного відділу КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та



юнацької творчості», за втілення проекту «Слобожанські мотиви»; (87
балів)

3. Шевченко  Крістіну,  вихованку  гуртка  «Флористика»  еколого-
натуралістичного відділу КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та
юнацької творчості», за втілення проекту «Слобожанські мотиви»; (87
балів)

4. Сіденко  Ольгу,  вихованку  гуртка  ”Юні  квітникарі”  еколого-
натуралістичного відділу КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та
юнацької творчості», за втілення проекту «Слобожанські мотиви»; (87
балів)

5. Колєснікову  Дар’ю,  вихованку  гуртка  «Флористика  та  фітодизайн
інтер’єру»  Комунального  закладу  «Кіровоградський  обласний  центр
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»,  за  втілення
проекту «Україна вишивана»; (82 бали)

6. Колєснікову  Ірину,  вихованку  гуртка  «Флористика  та  фітодизайн
інтер’єру»  Комунального  закладу  «Кіровоградський  обласний  центр
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»,  за  втілення
проекту «Україна вишивана»;(82 бали)

7. Калабанову  Дар’ю,  вихованку  гуртка  «Флористика  та  фітодизайн
інтер’єру»  Комунального  закладу  «Кіровоградський  обласний  центр
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»,  за  втілення
проекту «Україна вишивана»; (82 бали)

8. Козаренко  Марію,  вихованку  гуртка  «Студія  екологічного  дизайну»
Комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Районна  станція
юних  натуралістів»  Покровської  райради  Донецької  області  на  базі
Гродівської  загальноосвітньої  школи,  за  втілення  проекту  “Вкраїна
наша - це рушник, де доля вишита народом»; (84 бали)

9. Ігуменову  Діану,  вихованку  гуртка  «Студія  екологічного  дизайну»
Комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Районна  станція
юних  натуралістів»  Покровської  райради  Донецької  області  на  базі
Гродівської  загальноосвітньої  школи,  за  втілення  проекту  “Вкраїна
наша - це рушник, де доля вишита народом»;(84 бали)

10.Труфанову Єлизавету, вихованку гуртка «Студія екологічного дизайну»
Комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Районна  станція
юних  натуралістів»,  Покровської  райради  Донецької  області  на  базі
Гродівської  загальноосвітньої  школи,  за  втілення  проекту  “Вкраїна
наша - це рушник, де доля вишита народом»;(84 бали)

11.Козаренко Миколу, вихованця  гуртка  «Студія  екологічного дизайну»
Комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Районна  станція
юних  натуралістів»  Покровської  райради  Донецької  області  на  базі
Гродівської  загальноосвітньої  школи,  за  втілення  проекту  “Вкраїна
наша - це рушник, де доля вишита народом».(84 бали)



4.1. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді за зайняте І місце у номінації «Флористична скульптура»
Всеукраїнського  конкурсу  з  флористики  та  фітодизайну  «Україна
вишивана» таких учнів:

1. Максімову Наталію, вихованку  гуртка  «Барви  природи»   Полтавського
обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді,   за
втілення  проекту  «Барвистий  калейдоскоп  української  вишивки»;  (92
бали)

2. Савіцьку  Ганну,  вихованку  гуртка  «Барви  природи»   Полтавського
обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді,   за
втілення  проекту  «Барвистий  калейдоскоп  української  вишивки»;  (92
бали)

3. Потапову Анастасію, вихованку гуртка «Барви природи»  Полтавського
обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді,   за
втілення  проекту  «Барвистий  калейдоскоп  української  вишивки».  (92
бали)

4.2. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді  за  зайняте  ІІ  місце  у  номінації  «Флористична
скульптура»  Всеукраїнського  конкурсу  з  флористики  та  фітодизайну
«Україна вишивана» таких учнів:

1. Кривонос  Владиславу,  вихованку  гуртка  «Флористика»
Великописарівської районної станції юних натуралістів  Сумської області,
за участь у проекті «Закохана в життя»; (87 балів)

2. Нечвоглод  Ірину,  вихованку  гуртка  «Флористика»  Великописарівської
районної станції юних натуралістів  Сумської області, за участь у проекті
«Закохана в життя»; (87 балів)

3. Масалітіну Дарину, вихованку гуртка «Флористика» Великописарівської
районної станції юних натуралістів  Сумської області, за участь у проекті
«Закохана в життя»; (87 балів)

4. Песецьку Катерину, вихованку гуртка «Флористика» Великописарівської
районної станції юних натуралістів  Сумської області, за участь у проекті
«Закохана в життя».(87 балів)

4.3. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді  за  зайняте  ІІІ  місце  у  номінації  «Флористична
скульптура»  Всеукраїнського  конкурсу  з  флористики  та  фітодизайну
«Україна вишивана» таких учнів:

1. Самуїлову Олександру, вихованку гуртка “Юні зоологи” КЗ “Чернігівська
обласна  станція  юних натуралістів”,  за  втілення проекту «Скриня моєї
бабусі»; (84 бали)

2. Довбенко Вікторію, вихованку  гуртка  “Юні  зоологи”  КЗ  “Чернігівська
обласна  станція  юних натуралістів”,  за  втілення проекту «Скриня моєї
бабусі». (84 бали)



5.  Надати  подяку  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  за  підготовку та  втілення проектів у  Всеукраїнському
конкурсі  з  флористики  та  фітодизайну  «Україна  вишивана»  таким
керівникам:

1. Драгун Зої Петрівні, директору  Великописарівської районної станції
юних натуралістів Сумської області;

2. Корень Тетяні  Іванівні,  методисту КЗ «Чернігівська обласна  станція
юних натуралістів»; 

3. Пузєєвій  Світлані  Миколаївні,  керівнику  гуртків  “Флористика”  КЗ
“Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості”; 

4. Марущак Оксані Анатоліївні, керівнику гуртків «Флористика» Івано –
Франківської міської дитячої екологічної станції; 

5. Лоцман  Тетяні  Василівні,  методисту  Комунального  закладу
«Кіровоградський обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді»; 

6. Колесніковій  Наталії  Андріївні,  керівнику  гуртка  “Флористика  та
фітодизайн  інтер’єру”  Комунального  закладу  «Кіровоградський
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»; 

7. Марченко  Оксані  Вікторівні,  керівнику  гуртка  «Барви  природи»
Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді;

8. Барило  Світлані  Іванівні,  керівнику  гуртка  «Юні  квітникарі»
Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді;

9. Дужук  Сніжані  Андріївні,  методисту, керівнику  гуртка  КЗ  «Станція
юних  натуралістів»  Рівненської  обласної  ради,  за  підготовку  та
втілення проекту «Під покровом»; 

10.Катюсі Валентині Василівні,  завідуючій відділу екології та квітництва 
КЗ «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради;
11.Лапіній Ользі Петрівні, керівнику гуртка  комунального закладу освіти
«Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді» 
Дніпропетровської обласної ради; 
12.Положій  Лідії  Василівні,  керівнику  гуртка  комунального  закладу

освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської
молоді» Дніпропетровської обласної ради;

13.Козаренко  Віталіні  Іваніві,  керівнику  гуртків  “Студія  екологічного
дизайну”  та  “Лікарські  рослини”  КПНЗ  «РайСЮН»  Покровської
районної ради Донецької області;

14.Рикуновій Наталії Сергіївні, директору КПНЗ «РайСЮН» Покровської
райради Донецької області; 

15.Мельник  Валентині  Анатоліївні,  культорганізатору  Вінницької
обласної станції юних натуралістів; 

16.Іванковій  Тетяні  Анатоліївні,  методисту,  керівнику  гуртка  КПНЗ
«Одеський центр дитячої та юнацької творчості «Самоцвіт»; 

17.Якуші Наталії Михайлівні, керівнику гуртка “Фітодизайн” Зразкового
творчого  об'єднання  “Флористична  майстерня  “Адоніс”   Дитячого
естетико-натуралістичного  центру  «Камелія»  м.  Бровари  Київської
області;



18.Зінченко  Світлані  Григоріві,  керівнику  гуртка   Дитячого  естетико-
натуралістичного центру «Камелія» м. Бровари Київської області; 

19.Музиченко  Катерині  Володимирівні, керівнику  гуртка  Дитячого
естетико-натуралістичного  центру  «Камелія»  м.  Бровари  Київської
області; 

20.Колесник Оксані Олексіївні, керівнику гуртків Дитячого 
естетико-натуралістичного  центру  «Камелія»  м.  Бровари  Київської
області.

Директор
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький
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